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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.”:  
Część I. Dostawa: 

a) benzyny bezołowiowej Pb95 w ilości do 5 000 litrów - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy; 
b)  oleju napędowego ON w ilości do 176 000 litrów - tankowanie pojazdów do zbiornika w wybranej stacji 
Wykonawcy. 

Część II. Dostawa  oleju napędowego ON w ilości do 24 000 litrów – tankowanie bezpośrednio przez 
Wykonawcę autocysterną do maszyn roboczych znajdujących się na terenie Składowiska odpadów  
w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice. 
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone paliwo będzie spełniać wszelkie obowiązujące normy       w zakresie 
jego jakości, w szczególności wymogi jakościowe określone w Polskich Normach  
(PN-EN 590:2009, PN-EN 228:2009) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  
9 października 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych. 
3. Tankowanie na stacji paliw Wykonawcy odbywać się będzie przez uprawnione przez Zamawiającego osoby  
i do pojazdów - wyszczególnionych w Załączniku Umowy - który zostanie sporządzony przez Zamawiającego 
przed podpisaniem Umowy. 
4. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy musi dysponować minimum jedną całodobową stacją paliw 
oferującą benzynę bezołowiową 95Pb i olej napędowy (ON), na której możliwy jest zakup paliwa w systemie 
bezgotówkowym – w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. Stacja paliw powinna 
spełniać wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie (tj. z 22.12.2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.). 
5. Dostawa paliwa będzie realizowana bezpośrednio przez Wykonawcę autocysterną do maszyn roboczych 
znajdujących się na terenie Składowiska odpadów w miejscowości Słabomierz Krzyżówka, gmina Radziejowice. 
Autocysterna musi spełniać normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 
6. Termin dostawy paliwa na teren Składowiska odpadów, nie później niż 12 godzin od chwili zgłoszenia 
zapotrzebowania przez Zamawiającego. Przewiduje się średnio jedno tankowanie w miesiącu, do  
2.000,0 l. oleju napędowego. 
7. Zbiornik na paliwo w autocysternie, którą realizowane będą dostawy paliw, powinien posiadać ważne cechy 
legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, założonych przez uprawniony organ. 
8. Kierowca realizujący dostawę obowiązany jest posiadać i okazać dokumenty potwierdzające legalizację 
autocysterny - dopuszcza sie okazanie potwierdzonej kopii dokumentów. 
9. Przy odbiorze uprawniony pracownik Zamawiającego sprawdzi dokumenty legalizacyjne autocysterny. 
Odbiór paliwa każdorazowo potwierdzony zostanie protokółem odbiorczym (inny podobny dokument). 
10. Potwierdzenie przyjęcia ilości paliwa będzie się odbywać na podstawie: 
a) W przypadku gdy autocysterna, którą realizowana jest dostawa nie jest wyposażona w legalizowane 
urządzenie pomiarowe, ilość dostarczonego paliwa ustalona zostanie na podstawie dokumentu przewozowego 
(dokumentu wydania). Zbiornik musi być oplombowany przez Operatora Paliw. 
b) W przypadku gdy zbiornik nie jest oplombowany przez Operatora Paliw pojazd musi posiadać urządzenie 
pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do odbiornika. 
11. Urządzenie pomiarowe musi posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb, 
założonych przez uprawniony organ. 
 


